
Z Á P I S 
 

z  20. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Kunratice 
 

 
Datum konání:    14. května 2013 
 
Řízení:      Ing. Alinčová Lenka 
     
Přítomni:     8 členů zastupitelstva MČ 

Do 18.30 hod 7 členů Zastupitelstva MČ 
      dle prezenční listiny 
 
Omluveni:     3 (dr. Mandík, paní Hilmarová, Bc. Preiss) 
Neomluveni:     0  
 
Ověřovatelé zápisu vč. usnesení   Ing. Langr Miloš 
z minulého zasedání zastupitelstva:     Ing. Vrba Jaroslav  

ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek  
 
Ověřovatelé zápisu z dnešního   Ing. Langr Miloš 
zasedání zastupitelstva:   Ing. Vrba Jaroslav 
Návrhový výbor:    pan Vraný Jiří 
      Ing. Potluka Oto, Ph.D 
      pan Horký Vladimír 
 
Zapisovatelka:     pí. Voříšková Jitka  
 
Zasedání zastupitelstva zahájila starostka MČ Praha-Kunratice Ing. arch. Ivana Kabelová. Po 
přivítání přítomných členů zastupitelstva a hostů předala vedení jednání zástupkyni starostky 
Ing. Lence Alinčové (dále jen „předsedající“).  
 
Předsedající poté konstatovala, že Zastupitelstvo je usnášeníschopné (počet přítomných členů 
Zastupitelstva 7) a dále konstatovala, že zápis z 19. zasedání zastupitelstva MČ Praha-Kunratice 
ze dne 8.4.2013 byl ověřovateli Ing. Langrem Milošem a Ing. Vrbou Jaroslavem ověřen.  
 
Poté předložila  
- návrh na složení návrhového výboru pan Vraný Jiří 
      Ing. Potluka Oto, Ph.D 

pan Horký Vladimír 
 

-  návrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání: Ing. Langr Miloš 
 Ing. Vrba Jaroslav 

O návrhu dala hlasovat 
Hlasování: 
  pro 7  proti 0   zdržel se 0 
 
Návrh byl přijat. 
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Zapisovatelkou předsedající jmenovala tajemnici paní Jitku Voříškovou. 
 
Zastupitel Horký uvedl, že bude mít připomínky k návrhu bodu 5. Po proběhlé diskuzi k tomuto 
bodu předložil pan Horký návrh na stažení projednávání tohoto bodu z programu dnešního 
zasedání Zastupitelstva. Předsedající vyzvala zastupitele, aby své připomínky k návrhu Směrnice 
o zveřejňování smluv na webových stránkách MČ Praha-Kunratice zaslali písemně e-mailem. 
Vzhledem k tomu, že již nikdo nepodal žádný pozměňující či doplňující návrh programu dala 
hlasovat o upraveném návrhu programu (stažení bodu 5 z programu ZMČ)  
 
Poté předsedající dala hlasovat o upraveném programu zasedání Zastupitelstva 
 
Hlasování:  pro 7  proti 0   zdržel se 0 
Program byl schválen. 
 
 
Program: 
1) Rozpočtové změny č. 3-7 a úprava rozpočtu č. 1 
2) Zřízení věcného břemene k tíži pozemků č. parc. 2445 a 2354/71 v k.ú. Kunratice  
3) Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území aktualizace č. 1 Zásad územního 

rozvoje hl. m. Prahy 
4) Stanovení postupu při projednávání návrhů na změny stávajícího Územního plánu 

sídelního útvaru hl. m. Prahy 
5) Dotazy, připomínky a podněty 

 
 

K bodu 1 
Rozpočtové změny a úpravy  
 
1a) Oprava ve skladbě výdajů paragrafu 2212 silnice uvedených v důvodové zprávě  
schváleného rozpočtu MČ Praha Kunratice na rok 2013 v hlavní činnosti 
Předkládá:  Ing. arch. Ivana Kabelová,  starostka 
  Ing. Oto Potluka, Ph.D., předseda finančního výboru 
Písemný materiál je přílohou zápisu. 
 
Ing. Potluka zrekapituloval materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové 
zastupitelstva.  
 
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi.  
 
Vzhledem k tomu, že již nikdo neměl žádné připomínky, dotazy ani námitky, předsedající 
diskuzi uzavřela a vyzvala zastupitele k podání pozměňujících návrhů. Nikdo nepodal žádný 
pozměňující návrh, vyzvala tedy návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm 
dala hlasovat. 
 
Hlasování:  pro 7   proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
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1b) Změna rozpočtu č. 3., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 582,10 tis. Kč pro Základní školu 
na integraci žáků - asistenti pedagoga 
Předkládá:  Ing. arch. Ivana Kabelová,  starostka 
  Ing. Oto Potluka, Ph.D., předseda finančního výboru 
Písemný materiál je přílohou zápisu. 
 

V 18.10 hod se dostavili zastupitel MUDr. Mandík a Ing. Potluka-počet zastupitelů 10 
 
 
Ing. Potluka zrekapituloval materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové 
zastupitelstva.  
 
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi.  
 
Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádné připomínky, dotazy ani námitky, předsedající diskuzi 
uzavřela a vyzvala zastupitele k podání pozměňujících návrhů. Nikdo nepodal žádný 
pozměňující návrh, vyzvala tedy návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm 
dala hlasovat. 
 
Hlasování:  pro 7   proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
1c) Změna rozpočtu č. 4., zvýšení o přijaté pojistné 3,90 tis. Kč 
Předkládá:  Ing. arch. Ivana Kabelová,  starostka 
  Ing. Oto Potluka, Ph.D., předseda finančního výboru 
Písemný materiál je přílohou zápisu. 
 
Ing. Potluka zrekapituloval materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové 
zastupitelstva.  
 
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi.  
 
Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádné připomínky, dotazy ani námitky, předsedající diskuzi 
uzavřela a vyzvala zastupitele k podání pozměňujících návrhů. Nikdo nepodal žádný 
pozměňující návrh, vyzvala tedy návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm 
dala hlasovat. 
 
Hlasování:  pro 7   proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
 
1d) Změna rozpočtu č. 5., zvýšení výdajů rozpočtu o 1 000,00 tis. Kč  
Předkládá:  Ing. arch. Ivana Kabelová,  starostka 
  Ing. Oto Potluka, Ph.D., předseda finančního výboru 
Písemný materiál je přílohou zápisu. 
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V 18.30 hod se dostavil zastupitel Hnětkovský Jan-počet zastupitelů 8 
 
Ing. Potluka zrekapituloval materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové 
zastupitelstva.  
 
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi.  
 
Ing. Kabelová spolu s ing. Alinčovou v diskuzi zodpověděla dotazy, jež souvisely s výběrem 
ulic, které se budou opravovat „Ještědská, Děbolínská-část, Bořetínská-část, K Bažantnici, Lesní 
a Lišovická-část. Dále uvedla, že z důvodu omezených finančních prostředků. Ing. Kabelová 
uvedla, že výběr lokalit a způsob provedení dopravy byl projednáván na komisi dopravy. 
Rozsáhle popsala způsob a plánovaný postup oprav, jak k výběru právě těchto ulic došlo. Na 
závěr uvedla, že výběr ulic a rozhodování, které ulice se opraví byl skutečně těžký.  
 
Vzhledem k tomu, že již nikdo neměl žádné připomínky, dotazy ani námitky, předsedající 
diskuzi uzavřela a vyzvala zastupitele k podání pozměňujících návrhů. Nikdo nepodal žádný 
pozměňující návrh, vyzvala tedy návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm 
dala hlasovat. 
 
Hlasování:  pro 8   proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
1e) Úprava rozpočtu č. 1., přesun 20,00 tis. Kč z rezerv rozpočtu 
Předkládá:  Ing. arch. Ivana Kabelová,  starostka 
  Ing. Oto Potluka, Ph.D., předseda finančního výboru 
Písemný materiál je přílohou zápisu. 
 
Ing. Potluka zrekapituloval materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové 
zastupitelstva.  
 
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi.  
 
Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádné připomínky, dotazy ani námitky, předsedající diskuzi 
uzavřela a vyzvala zastupitele k podání pozměňujících návrhů. Nikdo nepodal žádný 
pozměňující návrh, vyzvala tedy návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm 
dala hlasovat. 
 
Hlasování:  pro 8   proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
1f) Změna rozpočtu č. 6., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 33,0 tis. Kč pro ÚMČ na přípravu 
a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti 
Předkládá:  Ing. arch. Ivana Kabelová,  starostka 
  Ing. Oto Potluka, Ph.D., předseda finančního výboru 
Písemný materiál je přílohou zápisu. 
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Ing. Potluka zrekapituloval materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové 
zastupitelstva.  
 
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi.  
 
Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádné připomínky, dotazy ani námitky, předsedající diskuzi 
uzavřela a vyzvala zastupitele k podání pozměňujících návrhů. Nikdo nepodal žádný 
pozměňující návrh, vyzvala tedy návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm 
dala hlasovat. 
 
Hlasování:  pro 8   proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
1g) Změna rozpočtu č. 7., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 68J,0 tis. Kč určenou pro 
Základní školu Kunratice na protidrogovou prevenci 
Předkládá:  Ing. arch. Ivana Kabelová,  starostka 
  Ing. Oto Potluka, Ph.D., předseda finančního výboru 
Písemný materiál je přílohou zápisu. 
 
Ing. Potluka zrekapituloval materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové 
zastupitelstva.  
 
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi.  
 
Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádné připomínky, dotazy ani námitky, předsedající diskuzi 
uzavřela a vyzvala zastupitele k podání pozměňujících návrhů. Nikdo nepodal žádný 
pozměňující návrh, vyzvala tedy návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm 
dala hlasovat. 
 
Hlasování:  pro 8   proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
K bodu 2 
Zřízení věcného břemene k tíži pozemků č. parc. 2445 a 2354/71 v k.ú. Kunratice  
Předkládá:  Ing. Lenka Alinčová 
Písemný materiál je přílohou zápisu. 
 
Předsedající Ing. Alinčová uvedla, že na základě stanoviska ředitelky legislativního a právního 
odboru MHMP týkající se kompetencí při schvalování smluv o zřízení věcného břemene 
k pozemkům Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice na svém 15. zasedání dne 18.3.2009 pověřilo 
schvalováním smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům starostku MČ, potažmo radu. 
Uvedla, že nyní jsou dvě možnosti Zastupitelstvo si vyhradí schvalování smluv o zřízení 
věcného břemene k pozemkům nebo potvrdí stávající stav, kdy ponechá v platnosti pověření 
starostky z 18.3.2009. 
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Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi. K předloženému návrhu proběhla diskuze ve 
které zastupitel pan Horký navrhl, aby bylo ponecháno pověření starostky a zastupitelům byl na 
zasedání ZMČ předkládán tzv. „Přehled o uzavřených smlouvách na věcná břemena“. 
 
Vzhledem k tomu, že již nikdo neměl žádné připomínky, dotazy ani námitky, předsedající 
diskuzi uzavřela a předložila pozměňující návrh usnesení v níže uvedeném znění:  
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Kunratice 
20.2/1  s t a h u j e  
projednání tohoto bodu z programu tohoto zasedání 
 
20.2a/1 p o t v r z u j e    p o v ě ř e n í 
vyplývající z usnesení 15. zasedání ZMČ Praha-Kunratice z 18.3.2009 k bodu 5, kterým 
zastupitelstvo na základě stanoviska ředitelky legislativního a právního odboru MHMP týkající 
se kompetencí při schvalování smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům, pověřilo 
schvalováním smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům starostku MČ, potažmo radu. 
 
20.2a/2 u k l á d á  
starostce MČ informovat o uzavřených smlouvách formou „Přehledu o uzavřených smlouvách 
na věcná břemena“ Termín: cca 1x ročně.  
 
O pozměňujícím návrhu usnesení dala hlasovat. 
 
Hlasování:  pro 8   proti  0   zdržel se   0 
Usnesení v pozměňující podobě bylo schváleno. 
 
O původním návrhu usnesení se nehlasuje. 
 
 
K bodu 3 
Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje hl. m. 
Prahy 
Předkládá: ing. arch. Kabelová Ivana 
Písemný materiál je přílohou zápisu. 
 
Ing. arch. Kabelová zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové 
zastupitelstva. Uvedla, že  novela stavebního zákona platná od 1.1.2013 patrně dala možnost 
vyjádřit se k vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.  
 
Po té předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi. K předloženému návrhu proběhla 
diskuze ve které zastupitel ing. Potluka předložil doplňující návrh usnesení k bodu 20.3./2 
v tomto znění:  
 
20.3./2 t r v á  
na svých připomínkách k aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy  projednaných 
v bodě 6 14. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice dne 22.8.2012 s vypuštěním 
následujícího textu v závorce u druhé odrážky: „obchvat Kunratic musí být potřebné kategorie, 
tj. min MS 20, nemůže mít šíři cca 9 m, jak je uvedeno ve stávajícím ÚPn“; část uvedených 
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připomínek se týkala i vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj, které tvořilo součást aktualizace 
č. 1 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy 
 
Vzhledem k tomu, že již nikdo neměl žádné připomínky, dotazy ani námitky, předsedající 
diskuzi uzavřela a vyzvala zastupitele k podání případných dalších pozměňujících návrhů. Nikdo 
již nepodal žádný pozměňující návrh, vyzvala tedy návrhový výbor k přednesení doplňujícího 
návrhu usnesení předloženého ing. Potlukou a poté o něm dala hlasovat. 
 
Hlasování:  pro 8   proti  0   zdržel se   0 
Doplněné usnesení bylo schváleno. 
 
O původním návrhu usnesení se nehlasuje. 
 
 
K bodu 4 
Stanovení postupu při projednávání návrhů na změny stávajícího Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy 
Předkládá:  Ing. arch. Ivana Kabelová 
Písemný materiál je přílohou zápisu. 
 
Ing. arch. Kabelová zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové 
zastupitelstva. Uvedla, že v současnosti Odbor územního plánu MHMP sbírá a eviduje podněty 
na změny stávajícího územního plánu, a majitelé pozemků v souladu s Metodickým pokynem 
k Územnímu plánu opět začínají zasílat své návrhy na změny MČ,  a ty je musí se stanoviskem 
či  bez něj postoupit MHMP. Navrhla, aby MČ Kunratice se vyjádřila k zaslaným podnětům po  
zpracování podnětů za MČ Praha-Kunratice, k tomu by mělo dojít do začátku září 2013.  
 
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi. K předloženému návrhu proběhla diskuze ve 
které zastupitel ing. Langr uvedl, že některé obce si ve svých územních plánech stanovily 
nezastavitelná území např. na 10 let.. K tomu ing. Kabelová sdělila, že do září bude třeba předat 
požadavky MČ P-Ku na OÚP MHMP a z tohoto důvodu se MČ bude těmito podněty zabývat 
v krátké době. Ing. Alinčová navrhla za tímto účelem zřídit pracovní skupinu. Ing. Kabelová 
navrhla porady zastupitelů, na kterých by probíhala diskuze nad jednotlivými podněty. 
Dohodnuty byly porady zastupitelů s tím, že termín první porady byl dohodnut na 21.5.2013 
v 18.00 hod. 
 
Vzhledem k tomu, že již nikdo neměl žádné připomínky, dotazy ani námitky, předsedající 
diskuzi uzavřela a vyzvala zastupitele k podání pozměňujících návrhů. Nikdo nepodal žádný 
pozměňující návrh, vyzvala tedy návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm 
dala hlasovat. 
 
Hlasování:  pro 8   proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
 
 
 



Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice z 14.5.2013 
 

 

Strana 8 (celkem 8) 

 
K bodu 5 
Dotazy, připomínky a podněty 
a) Ing. Langr – vznesl dotaz na dopis z MHMP, týkající se uplatnění připomínek k lesnímu 

hospodářskému plánu. Dohodnuto, že dotaz zodpoví ing. Alinčová ve spolupráci s bc. 
Meztekovou. 

b) Ing. Langr – požádal o zveřejnění Zprávy o činnosti sdružení „Pro Kunratice“ v KZ. Ing. 
Alinčová uvedla, že o tomto již jednala s panem Hýžou a zpráva po zkrácení a projednání 
v redakční radě vyjde v dalším čísle KZ. 

c) Pan Čumpelík zástupce Slovanu Kunratice požádal o možnost navýšení příspěvku na činnost, 
které TJ Slovan dostává od MČ obvykle ve výši 300 tis. Kč/1 rok. Nechává na uvážení 
zastupitelů, zda by částka neměla být vyšší. Současně přítomné zastupitele pozval na valnou 
hromadu, která se bude konat v sobotu 18.5.2013 v 17,00 hod. v klubovně Slovan Kunratice . 
Ing. Potluka jej vyzval, aby si zaslali žádost o příspěvek písemně, ta pak bude projednána 
finančním výborem Zastupitelstva . Dále ing. Potluka informoval pana Čumpelíka, že 
finanční výbor má v úmyslu navštívit Slovan Kunratice 19.6.2013.  

d) Ing. Kabelová připomněla, že e-mailem rozeslala zastupitelům žádost, aby podali tipy na 
firmy, které se zabývají opravami výtluků komunikací metodou ITHR (tzv. žehlička) – s 
termínem do úterý tj. do dneška.  Vznesla dotaz, zda někdo ze zastupitelů má v úmyslu 
předat svůj tip. Na dotaz reagoval p. Horký a předal kontakt.  

e) Pan Horký podal návrh, aby byla v KZ zveřejněna výzva občanům, aby údržbu zeleně na 
soukromých pozemcích a další hlučné domácí práce neprováděli ve dnech pracovního klidu 
zejména v poledních hodinách. Vzhledem k tomu, že všichni přítomní s návrhem pana 
Horného souhlasili požádala starostka pana Horkého, aby takový článek do KZ připravil.  

 
Protože již nikdo neměl žádné dotazy a připomínky, předsedající ing. Alinčová ukončila 20. 
jednání Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice v 20:10 hod. 
 
 
 
Ověřovatelé:  Ing. Langr Miloš          ................................................................... 
 
  Ing. Vrba Jaroslav     .........……………..........…………………... 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. arch. Ivana Kabelová 
starostka MČ Praha – Kunratice 


